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(AMENDMENT) ACT, 1977 

 ]۱۲۷۷جون  ۲۸[
صوصبئٹیز  ایکٹ صنذھ کوآپشیٹو  رسیعے  ایکٹ جش کے

 میں تشمیم کی جبئے گی۔ ۱۲۲۱، 

میں   ۱۲۲۱، صنذھ کوآپشیٹو صوصبئٹیز  ایکٹ جیضب کہ  

 تشمیم کشنب مقصود ہے؛

 بنب کش نبفز کیب جبئے  گب؛ اس طشح  جش کو  

اس ایکٹ کو صنذھ کوٓاپشیٹو صوصبئٹیز )تشمیم(  .1

 ۔کہب جبئیگب ۱۲۱۱ایکٹ، 

 یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔

 

میں )جو  ۱۲۲۱کوٓاپشیٹو صوصبئٹی ایکٹ،  صنذھ  .2

یہبں پش بتبئے گئے قبنون کے طوس پش اصتعمبل کیب 

(، میں 1، اوس ریلی دفعہ )۱جب سہب ہے( کی دفعہ 

کے متببدل کے طوس “ تیش”کو لفظ “ دس”لفظ  

 پش لیب جبئے۔

 

 

( ۲ریلی  دفعہ ) اوس ۲بتبئے گئے قبنون  میں،دفعہ  .3

کے “ تیش”کو لفظ “ دس”( میں لفظ  aکی شق )

 متببدل کے طوس پش لیب جبئے۔

 

 

(، 1، ریلی دفعہ )۱۱بتبئے گئے قبنون کی دفعہ  .4

اے( میں جہبں پش لفظ شخص اصتعمبل -شق )جی

کیب جب سہب ہے اس کی جگہ لفظ شخص یب اشخبص 

 کو متببدل کے طوس پش لیب جبئے۔

 

 

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: آرڈیننس 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 
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